POROČILO NADZORNEGA ORGANA EKTC MARIBOR, SO.P. Z VIDIKA SOCIALNEGA PODJETJA
ZA LETO 2020

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor (EKTC Maribor), je nevladni in neprofitni zavod,
ustanovljen leta 2003, ki je v mesecu novembru 2015 pridobil status socialnega podjetja. Glede na
novo obliko delovanja in poslovanje, je bil oblikovan enočlanski nadzorni organ, katerega naloga je, da
preverja, če je poslovanje družbe skladno z določbami ZSocP. Enočlanski nadzorni organ predstavlja
Jelena Gornik, predstavnica zaposlenih in zaposlena v zavodu, EKTC Maribor, so.p..
EKTC Maribor, so.p. je v letu 2020 deloval razvojno z različnimi vsebinami socialnega podjetništva, kjer
je bilo v zavodu povprečno zaposlenih 3,85 oseb.
Pri delu je bilo vključenih 6 prostovoljcev, ki so opravili skupaj 376 prostovoljskih ur.
V letu 2020 je zavod uresničil program dejavnosti in dosegel načrtovane rezultate na področju
mladinskega dela, saj ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, hkrati pa izvajal
razvojno dejavnost in neprofitne projekte »Razvoj prostovoljstva v Mariboru skozi izobraževanje,
povezovanje, promocijo in strukturno podporo« (Ministrstvo za javno upravo), projekt »Odpadki kot
vir sekundarnih surovin« (MGRT, Demo piloti), začeli smo z izvajanjem projekta »Mladi pri prehodu na
zeleno energijo« (Ministrstvo za kulturo).
Sofinanciranje dejavnosti in programov ter projektov zavoda s strani javnih financerjev, ne zadošča za
pokritje vseh stroškov zaposlenih in z dejavnostjo povezanih stroškov, zato je nujna še tržna dejavnost
(13,25%), ki je bila zaradi Covid-19 krize zmanjšana. Zavod je posloval pozitivno, presežek prihodkov
se prenese v razvojne dejavnosti zavoda.
Po pregledu poslovanja EKTC Maribor, so.p. je razvidno, da je zavod, kateremu računovodske storitve
izvaja zunanja institucija, primerno v okviru delovanja zavoda, tudi za potrebe statusa socialnega
podjetja, v zavodu prevladuje pozitivno vzdušje zaposlenih, ki strokovno sodelujejo pri izvajanju
dejavnosti zavoda. Sodelovanje s prostovoljci, z direktorico in ustanoviteljico zavoda ocenjujemo kot
uspešno.
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